
 
 

 

 
ระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 
“กาสะลองค าเกมส์” 

ระหว่างวันที่  16 – 20  ธันวาคม  2562 
 

ที่เป็นการสมควรวางระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบการแข่งขันแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 กาสะลองค าเกมส์” 
 ข้อ 2 บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

3.1 ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562  

3.2 ให้ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ  ฉบับที่สมาคมแฮนด์บอล                
แห่งประเทศไทย ให้การรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 

ข้อ 4 ประเภทการแข่งขัน 
4.1 ทีมชาย 
4.2 ทีมหญิง 

ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และ ข้อ 11 
5.2 เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยก าหนด 

ข้อ 6 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
6.1. แต่ละมหาวิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละไม่เกิน 1 ทีม แต่ละทีมส่ง 

รายชื่อ  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่เกิน 20 คน ซึ่งจะยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการ
แข่งขันเหลือ 16 คน ในวันประชุมผู้จัดการทีม 

6.2 หลังจากยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขัน ตามข้อ 6.1 แล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 7 วิธีจัดการแข่งขัน 

7.1 หากมีทีมที่เข้าแข่งขันตั้งแต่ 6 ทีมขึ้นไป ให้จัดการแข่งขันออกเป็น 2 สายโดยวิธีการจับ 
สลากจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนที่ 1 
และท่ี 2 ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ   



 
 

 

7.2 ในกรณีที่มีทีมเข้าแข่งขันน้อยกว่า 6 ทีม ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ 
พิจารณาตามความเหมาะสม 

7.3 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศให้ทีมที่ 1 ของสาย A  พบกับที่ 2 ของสาย B และทีมที่ 1 
ของสาย B  พบกับ ที่ 2 ของสาย A 

7.4 รอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และทีมที่แพ้ได้ต าแหน่งที่ 3 
ร่วมกัฯ 

7.5 เวลาในการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 30 นาที พักระหว่างครึ่งไม่
เกิน 10 นาที ส าหรับการแข่งขันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ถ้าหมดเวลาการแข่งขันปกติยัง
เสมอกันให้ต่อเวลาพิเศษออกไป 10 นาที ครึ่งละ 5 นาที ถ้าหมดเวลาการแข่งขันปกติยังเสมอกัน ให้ต่อเวลา
พิเศษ ครั้งที่ 2 ออกไป 10 นาที ครึ่งละ 5 นาที ถ้ายังเสมอกันให้ตัดสินด้วยการยิงลูก 7 เมตร ฝ่ายละ 5 คน ถ้า
ยังเสมอกันให้ยิงลูก 7 เมตร  แบบ SUDDEN DEATH 

7.6 การนับคะแนน  
 7.6.1 ทีมชนะได้ 2 คะแนน  ทีมเสมอได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ได้ 0 คะแนนกรณีท่ีมาสาย 15  

นาทีหรือไม่มาท าการแข่งขันถือปรับให้เป็นแพ้ 
 7.6.2 กรณีถ้าคะแนนเท่ากัน 2 ทีม ให้ถือผลการแข่งขันระหว่าง 2 ทีมเป็นหลัก ทีมชนะจะ 

ได้อันดับที่ดีกว่า 
 7.6.3 ในกรณีเท่ากัน 3 ทีม ให้ใช้วิธีการจับสลากแบ่งสายมาพิจารณาด าเนินการหาทีมชนธ

อันดับที่1, 2 และ 3     
ข้อ 8 ก าหนดการแข่งขัน 

 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการแข่งขันและอา๗ 
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุเหมาะสม 
 ข้อ 9 ชุดแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน 

 9.1 ชุดแข่งขัน ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกาการแข่งขันฯ ฉบับที่สมาคมฯ ประกาศใช้อยู่ใน 
ปัจจุบัน  

9.1.1 ให้ผู้จัดการทีมแจ้งสีของชุดแข่งขันต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันประชุม 
ผู้จัดการทีม               

9.1.2  ในกรณีที่ชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังตามก าหนดการ 
แข่งขันเป็นผู้เปลี่ยนชุดการแข่งขัน เพ่ือความสะดวกในการตัดสิน 

 9.2  อุปกรณ์การแข่งขัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การแข่งขันของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
ก าหนด โดยเป็นอุปกรณ์การแข่งขันท่ีสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง 

ข้อ 10 ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ผู้ เข้าแข่งขันต้องยอมรับค าตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 



 
 

 

10.2 ให้ผู้จัดการทีมส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับหมายเลขประจ าตัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้
แล้วในแบบการแข่งขันประจ าวัน ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันก่อนก าหนดเวลาแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 
นาท ี
  10.3 แต่ละนัดที่ลงท าการแข่งขันต้องส่งรายชื่อนักกีฬาไม่น้อยกว่า 16 คน และเจ้าหน้าที่ทีม
จ านวนไม่เกิน 4 คน และนักกีฬาต้องอยู่ในสนามแข่งขันไม่เกิน 7 คน และต้องมีผู้รักษาประตูอยู่ตลอดเวลา
การแข่งขัน 
  10.4 ทีมที่ไม่มาท าการแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะแข่งขันหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ 15 นาที   
ให้ถือว่าทีมนั้นไม่มาแข่งขันตามที่ก าหนดและให้ปรับเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน 
  10.5 ทีมใดไม่ลงท าการแข่งขันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่
ลงท าการแข่งขัน หรือตามค าสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน รายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือพิจารณาโทษ   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้ง
ที่ 32 “กาสะลองค าเกมส์” 
  10.6 ตลอดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ  11 มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
  11.1 ปฏิบัติตามกติกาของสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  11.2 ผู้แทนสมาคมฯ สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินที่ท า
หน้าที่ เพ่ือพิจารณาลงโทษผู้เล่นที่เจตนาหรือแสดงเจตนาที่จะกระท าผิดกติกาที่ท าให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้รับ
บาดเจ็บ หรือแสดงออกถึงความไม่มีน้ าใจนักกีฬา (Unsportsmanlike Conduct 8.6  16.6 d) โดยการสั่งพัก
ไม่ให้ลงท าการแข่งขันในนัดต่อไป หรือให้ออกจากการแข่งขันตลอดรายการ และแจ้งผลการพิจารณาการ
ลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้จัดการทีม เพ่ือทราบและปฏิบัติต่อไป 
  11.3 ผู้แทนสมาคมฯ สามารถพิจารณารายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินที่ท า
หน้าที่ เพ่ือพิจารณาส่งรายงานพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ประจ าทีมที่แสดงออกถึงความไม่มีน้ าใจนักกีฬา 
(Unsportsmanlike Conduct) ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือพิจารณาลงโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งที่ 32“กาสะลองค าเกมส์”  ต่อไป 

ข้อ 12 กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ 
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่าย 

เทคนิคกีฬาในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 “กาสะลองค า
เกมส์”   

 
 



 
 

 

 ข้อ  13  การประท้วง 
  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562  ข้อ 16 
  ข้อ  14  รางวัลการแข่งขัน 
  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่  32  พ.ศ. 2562  ข้อ 18   
 ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ 16 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่  32 “กาสะลองค าเกมส์” รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

                  ศรชัย  มุ่งไธสง 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                 ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
                 กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 

 


